Internationaal
zakendoen

De informatie in deze folder is uiterst
zorgvuldig samengesteld. Toch kan het
onverhoopt gebeuren dat de inhoud
onjuist, onvolledig of verouderd is.
Bovendien is belastingadvies maatwerk
en kan het zijn dat informatie in deze
folder niet op uw situatie van toepassing is.
Het Register Belastingadviseurs en de
medewerkers zijn niet aansprakelijk voor
eventuele gevolgen van handelen of
nalaten van acties naar aanleiding van
informatie in deze folder. Neemt u voor
de meest up-to-date informatie en
persoonlijk advies contact op met uw RB.

De wereld wordt steeds kleiner en het is makkelijker en aantrekkelijker
dan ooit om over de grens zaken te doen. Voor u als ondernemer kan
dat betekenen dat ook u te maken krijgt met internationale handel.
Wat komt hier allemaal bij kijken? In deze folder zetten wij een aantal
aandachtspunten op een rij. Uw Register Belastingadviseur (RB)
kan u verder helpen met zijn kennis over internationaal belastingrecht.
Zodat u goed beslagen ten ijs komt, ook buiten Nederland.
Een buitenlandse afnemer die via uw

	Is de afnemer van uw goederen

website een bestelling plaatst of een nieuwe

of diensten een ondernemer of

leverancier die uw grondstoffen voortaan

een particulier?

goedkoper kan leveren maar dan wel vanuit
het buitenland; het kan maar zo gebeuren
dat u als ondernemer te maken krijgt met

	Dit heeft invloed op de heffing
van omzetbelasting.

internationale handel. Ook wanneer u uw
productie verplaatst naar een ander land of
buitenlandse arbeidskrachten gaat inhuren,

	Wat voor goederen of diensten
levert u precies?

doet u aan internationale handel.
Internationaal zakendoen vraagt om bijzon-

	In sommige gevallen moet u aangifte

dere kennis en aandacht over verschillende

doen van de goederen of diensten die

belastingen en over loonheffing.

u aan het buitenland levert. De regels
hiervoor kunnen ook weer verschillen

Omzetbelasting

per land.

Welke regels u moet volgen voor de omzetbelasting, hangt af van een aantal zaken:

Bovenstaande aandachtspunten zijn ook van
belang als u goederen of diensten afneemt

	Doet u zaken met een land binnen de
Europese Unie of daarbuiten?

vanuit het buitenland. Ook dan moet beoordeeld worden of en wie er omzetbelasting
in rekening kan of moet brengen en waar dit

	Voor alle landen binnen de EU gelden

moet worden aangegeven en teruggevraagd.

dezelfde regels voor het leveren van

Voor alle regels geldt dat uw RB u graag

goederen of diensten. Landen buiten

meer vertelt.

de EU hanteren andere regels.

Vennootschapsbelasting

De Rijksdienst voor
Ondernemend
Nederland (rvo.nl)
heeft handige
informatie per land
op de website staan
over handelswetgeving,
sectoren, handelscijfers
en subsidies.

Als u een besloten vennootschap heeft en
deze in Nederland is gevestigd, dan is de
vennootschap logischerwijs in Nederland
belasting verschuldigd. Maar hoe zit het als
u besluit ook een vestiging in het buitenland te openen? Kan dit met uw besloten
vennootschap of is het raadzaam een nieuwe
rechtspersoon op te richten?
Uw RB kan u helpen bij het vinden van een
antwoord op deze vragen. Ook kan hij meer
vertellen over de gevolgen van het oprichten
van een nieuwe rechtspersoon voor de
vennootschapsbelasting en over manieren om

Loonheffing

de winst van een eventuele buitenlandse

Het kan zijn dat uw onderneming behoefte

vennootschap weer naar N
 ederland te krijgen.

heeft aan gespecialiseerd personeel dat in
Nederland moeilijk of niet te vinden is. U kunt

Juridische aspecten

dan in het buitenland zoeken naar de juiste

Drijft u handel met het buitenland, dan krijgt

kandidaten. Let er hierbij op dat u dan

u ook te maken met bijbehorende juridische

wellicht gebruik kunt maken van specifieke

eisen. Hoe zit het bijvoorbeeld met uw

regelingen in de loonbelasting. Onder be-

aansprakelijkheid in het buitenland? En hoe

paalde voorwaarden kunt u een deel van het

geeft u de samenwerking met een buiten-

loon aan dit buitenlandse personeel als

landse partij juridisch vorm? Zeker als uw

onbelaste vergoeding verstrekken en dat kan

activiteiten in het buitenland een meer

fiscaal gunstig zijn. Blijft uw nieuwe buiten-

of minder zelfstandig karakter hebben, is

landse werknemer in zijn eigen land wonen

het van belang de verantwoordelijkheden

om vanuit daar werkzaamheden voor u te

en taken goed vast te leggen.

verrichten? Of komt hij deels of volledig
in Nederland wonen en werken? Dit heeft
invloed op de vraag of u in Nederland loonheffing en premies afdraagt of dat dit deels
of volledig in het buitenland moet gebeuren.
In sommige gevallen is afstemming met de
buitenlandse Belastingdienst nodig. Geen
makkelijke materie. Uw RB helpt u om de
juiste weg te bewandelen.

Tot slot
Een spannend moment!
Wouter ziet ineens een forse opdracht
van een Duitse ondernemer voor de
levering en plaatsing van zonnepanelen
in zijn mailbox verschijnen. Kan hij dat
wel aan?
Wouter: “Het zou voor de hand liggen dat
ik mijn personeelsbestand fors uitbreid
om deze nieuwe klus aan te kunnen.
Maar waar vind ik arbeidskrachten die
bereid zijn om over de grens aan de
slag te gaan met het plaatsen van zonnepanelen? Is het misschien slimmer om
mensen in Duitsland zelf te gaan zoeken?”
Wouter belt met zijn RB en legt zijn
vragen aan hem voor. “Samen maakten
we een aantal belangrijke afwegingen.
Dat zat ‘m trouwens niet alleen in de
personeelskwestie. Ik moest ook gaan
onderzoeken of mijn leverancier wel
voldoende en tijdig kon leveren.
Met mijn RB besprak ik de optie om de
zonnecellen rechtstreeks in China te
kopen. Ik kon de Duitse klus uiteindelijk
volledig geïnformeerd en voorbereid
aannemen!”

Uw RB kan raad geven bij het in kaart brengen
van de gevolgen van internationaal zakendoen voor uw onderneming. Zijn netwerk
komt daarbij ook goed van pas: dankzij dit
netwerk is hij in staat u, wanneer dat nodig
is, door te verwijzen naar specialisten in het
land waar u mee te maken heeft.

Meer weten?
Voor meer informatie over internationaal
zakendoen kunt u terecht bij uw Register
Belastingadviseur.

Waarom
een RB
belangrijk
voor u is

Wegwijs in
complexe materie
Fiscale wetgeving is vaak
erg ingewikkeld. De RB
wijst u de weg en vertaalt
moeilijke vraagstukken in
gewonemensentaal.

Financieel voordeel

Goede relatie met
de Belastingdienst
Problemen met de Belastingdienst zijn niet alleen
vervelend, ze leveren
ook bedrijfsrisico’s op.
De RB lost conflicten op
en voorkomt onenigheid.

De RB zorgt ervoor dat
u niet teveel belasting
betaalt. Maar hij wijst u
ook op subsidieregelingen
en helpt u met de juiste
constructies. Zo houdt u
geld over.

Altijd up-to-date
kennis
De belastingwetten veranderen continu. Kennis
veroudert in snel tempo. De
RB heeft een permanente
educatie-verplichting.
Daardoor is zijn advies
a
 ltijd actueel.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroeps
vereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht
voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische
informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB
te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden.
Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met
uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.
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